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Дейността на Регионална библиотека – Смолян  бе подчинена на основните приоритети за 2020 

година: 

 

1. Утвърждаване на Регионална библиотека „Николай Вранчев” – гр. Смолян, като  водещ 

културен  и информационен център за града, общината и областта. 

2. Обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други 

носители на информация. 

3. Осъществяване на ефективно библиотечно-информационно обслужване за различни 

категории читатели; 

4. Разширяване на възможностите за он-лайн обслужване, обогатяване на електронните ресурси 

и он-лайн библиотечни услуги; 

5. Участие в проекти и  партньорски програми. Изграждане на местни партньорства. 

 

А. КОМПЛЕКТУВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА 

БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ 

Комплектуване и вторичен подбор 
 

Библиотечният фонд към 01. 01. 2021 година  наброява  246 298 библиотечни единици. 

През отчетната година са набавени 3 897 библиотечни единици на обща стойност 46 812,51 

лв. 

Новопостъпилите библиотечни материали по начин на доставка се разпределят, както следва: 

 

 Закупени от бюджета – на обща стойност 32 049.57 лв.  

 Получени като дарения – на обща стойност 11 958.18 лв. 

 По обмен – на обща стойност  148.70 лв. 

 Заменени - на обща стойност 251.10 лв. 

 

Направен абонамент за 2021 година е на обща стойност - 7 824.17 лв., за 110 заглавия 

периодични издания – вестници и списания. 
През отчетната година усилията в комплектуването на библиотечните фондове беше с акцент - 

закупуване, създаване и организиране на фонд за откриване на нов Филиал „Стар Център”. За целта бяха 

закупени книги от бюджета на библиотеката за 13 000 лв.  

 

Графиката показва разпределението на новите библиотечни материали по вид. 
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През 2020 г. най-много е увеличен броя на новонабавените книги, имаме ръст и при постъпленията на 

некнижните носители на информация: CD, DVD, а така също при нотните издания  и оригиналните 

художствени произведения. Значително е намаляла текущата периодика. 

 

Следващата таблица илюстрира новите постъпления в различните звена на библиотеката, 

сравнени за последните три години. 

 

Новопостъпили библиотечни единици по звена 

 
 Б Д ЗВ ОФ КР С Ф-СЦ 

 

Ч ИЗ Ф-5 

СОУ 

2018 17 629 1919 113 60 13  198 38 7 

2019 20 897 2017 252 53 25 384 67 0 

2020 8 336 1566 209 81 2 1371 165 

 

145 31 

 

 

Като цяло във всички отдели има лек спад на новите постъпления, поради факта че единствено 

през тази година не спечелихме обявения Проект от МК „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност”. С допълнително отпуснатите средства от 13 000 лв. от 

бюджета на библиотеката, бяха насочени към закупуване и създаване на фонд за Новооткрит 

филиал „Стар център”. Единствено в отдел „Изкуство” се забелязва двоен ръст на 

постъпленията, поради увеличения ръст на некнижни носители на информация. Промени се и 

отрицателната тенденция при постъпленията на краеведски издания (вече са с 28 повече) 

въпреки отказания ни местен депозит от страна на издателствата на територията на града.  
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В графиката по-долу можем да проследим комплектуването по звена за последните три години: 

 

 
 

 

Изключително важно за качественото комплектуване на фонда е всички завеждащи, които са 

членове на Съвета по комплектуване да дават ежемесечно своите обобщения на „Читателски 

откази” и предложения за закупуване на нови издания. Екипната работа, ежедневните  контакти 

с потребителите на библиотеката, предложения от сайта на библиотеката „Комплектуваме 

заедно!, а така също и постоянния досег с библиотечния фонд на колегите от обслужващите 

звена са решаващи за подобряване на комплектуването и оптимизиране  на библиотечния фонд. 

През 2020 г. комплектуването на нови библиотечни материали беше с приоритет към 

обслужващите звена „Заемна за възрастни” и „Детски отдел”. През втората половина на 

годината се замразиха постъпленията в V СОУ след взимане на решения фондът да се пренасочи 

към Новооткритият Филиал „Стар център”. В следващата  графика можем да се проследи 

структурата на библиотечния фонд. 

 

 

Библиотечен фонд по съдържане според десетичната класификация в библиотечни 

единици 
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През отчетната година фондът в различните отрасли на знанието се променя с различен 

процент. В следващата таблица може да се проследи процентното разпределение на новите 

постъпления в различните отрасли на знанието. 

 

Фонд по отрасъл на знание 

 

Фонд  в 

библиотечни 

единици 

Процентно 

изменение 

на фонда 

Общ отдел 7283 0,48% 

Философия. Психология 5117 1,95% 

Религия 1909 1,47% 

Общ.-политическа  л-ра 27546 0,95% 

Математика. Естествени н-ки 11049 0,43% 

Медицина 9158 0,58% 

Техника. Промишленост 13745 0,34% 

Селско стопанство 4051 0,57% 

Изкуство 24980 0,74% 

Спорт 2080 1,30% 

Езикознание 6453 0,57% 

Литературознание 11055 0,33% 

История. Биографии 14069 1,87% 

География. Пътешествия 3173 1,42% 

Художествена литература 67695 2,57% 

Детска отраслова л-ра 8388 1,87% 

Детска художествена л-ра 28547 2,84% 

 

Анализирайки новите постъпления и тяхното отношение към формиране на библиотечния 

фонд можем да отбележим, че най-голям дял има детската художествената литература, следвана 
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от художествената литература за възрастни и на трето място е литературата в областта на 

Философиятаи Психологията. В същото време  много е ограничено предлагането на отраслова 

литература. Най-малък дял има нарастването на техническата литература и литературознанието. 

От една страна поради трудното намиране и ограничено книгоиздаване на специализирана  

литература и от друга страна заради намален интерес от страна на учащите си към 

литературознанието. Констатацията е, че като цяло през следващата година трябва да се засили 

комплектуванетона отраслова литература, въпреки намаленото читателско търсене.  

 

Опазване на библиотечните фондове:  

 

През цялата година библиотечни специалисти полагат грижи за пренареждане, хигиенизиране и 

подвързване на фонда. През 2020 година е закупен Стерилизатор „UV sterilizer Book Self Klean 

SK-8000”, който действа чрез ултравиолетова стерилизация - един от новите и модерни начини 

за дезинфекция. Едновременно могат да бъдат дезинфекцирани 6 книги. Книгите се почистват, 

обезпрашават и дезинфекцират в рамките на 30 секунди, неутрализират се микроби, вируси, 

бактерии и др., като в същото време не се уврежда книжното тяло. Ултравиолетовата 

стерилизация е не само един от най-ефективните методи за стерилизация в момента, но също 

така е безвредна за човешкото тяло и околната среда.  

С цел опазване на вестниците с регионален ха4рактер в ТПК „Първи май” се подвързаха 2395 

броя – „Родопски вести” – период 1994-2012г.; „Отзвук”  - 1994-2000 г.; „Родопско слово” – 

1993-1999 г.  

 

Вторичен подбор и инвентаризации: 

 

За четвърта поредна година продължава отрицателния прираст на библиотечния фонд, който е в 

следствие на извършен вторичен подбор във всички звена. Библиотченият фонд към 31.12.2020 

е 246 298 библиотечни единици или с 586 по-малко от 2019 година. 

След извършения вторичен подбор съгласно Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за 

съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, Раздел IV, чл. 

29 и чл. 30 във всички звена и проведените планувани инвентаризации на основание бл. 40 и чл. 

41 от същата наредба са отчислени 4 483 б.е. по различни причини на обща стойност 10 650.34 

лв. 
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През годината са проведени инвентаризации по чл. 40, т.2 в следните фондове: 

 Подръчен фонд в Заемна за възрастни, отрасъл 2 – 639 библиотечни единици 

 Краеведски фонд в Заемна за възрастни – 2954 библиотечни единици 

 Фонд книги, отрасъл 0, 1, 2, 3 в отдел Читалня1 – 8063 библиотечни единици 

И по чл. 40, т.1 – Цялостна инвентаризация на: 

 Справочни издания: отрасъл 0, 1, 2, 3 в отдел Читалня1  – 2306 библиотечни единици 

 Старопечатни, редки и ценни издания – 162 библиотечни единици 

Обработка и каталогизация 

Всички нови постъпления са групово регистрирани в електронната КДБФ, в която са вписани 

на 155 документа : 

 Акт Дарение  - 39  

 Акт Периодични издания – 4 

 Приемо - предавателен протокол - 6 

 Фактури -  104 

 Акт  Заменени -  2 
 

Други дейности свързани организацията на библиотечните фондове 

Отдел „Комплектуване и обработка на библиотечните фондове”  поддържа  следните 

каталози: 

 Електронен каталог „Книги” –  инвентирани  3 746  библ. ед. 

 /книги, графични и картографски издания/ 

 Служебен Азбучен каталог /книжен вариант/  

размножени  фиши 3 806  

 Отдел „Изкуство” поддържа ЕК в частта „ Некнижни носители” и „Ноти”. 

 Отдел „Читалня” поддържа ЕК в частта „Периодика” 

На сайта на библиотеката през Електронния каталог са видими: 

 12  бюлетина „Нови книги” за възрастни, а на специализираната страница на Детски 

отдел са публикувани - 12 бюлетина „Нови книги” за деца.  

За изготвяне на бюлетините са използвани  1 509  библиографски описания, сканирани 

корици на книги – 807 и сканирано съдържание – 83. 

 

По- големи дарители през 2020 година са: 

o  Марта Левчева, дъщеря на обичания поет Любомир Левчев, която дари отново книги с 

автограф от неговата лична библиотека. Предстои тяхната обработка и допълване на 

обособената колекция. 

o Издателство „Тангра ТаНакРа”  - обработени са 214 тома, които получиха и приза 

„Дарител на годината”. 

o Фесто производство ЕООД – 170 тома 

o Сдружение Градски читални – 130 тома 

o Галерия „Възраждане” 

o УНИБИТ 

Единични дарения от автори, читатели и родолюбиви граждани: 

o Огнян Сбирков – 101 тома, получил приза „Дарител на годината” 

o Андирян Петров 

o Петър Динчев и други. 
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Б. БИБЛИОТЕЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Библиотечното  обслужване се осъществява от няколко специализирани звена: 

 Заемна за възрастни 

 Детски отдел и филиал към него в ОУ „Юрий Гагарин” 

 Обща читалня 

 Отдел "Изкуство" 

В дейностите включени в направление  „Обслужване на читатели”  през годината са 

постигнати следните количествени показатели по звена: 

 

Звено Читатели Посещения Заети б.м. 

Заемна за възрастни 1203 5816 22801 

Детски отдел 675 5190 11468 

Читалня  1394 5300 

Изкуство  677 2344 

Библиотековедска читалня+ 

ОЦ 

 81 5 

Краезнание  296  

Мобилна точка в с.Триград   58 

Всичко : 1878 13454 41976 

 

Анализирайки резултатите бихме могли да направим следните изводи: 

 

 

 
 

 

2018 
2019 

2020 

2282 
2169 

1878 

Читатели 
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От графиката е видно, че и през отчетната година е намалял броя на регистрираните читатели в 

сравнение с 2019 г., обхватността за годината е 6,9 %,  с 1 % по-малко от 2019 година. Този 

процес е видим през последните няколко години, но той е в пряка зависимост от силно 

намаляващия брой на населението в нашия град. Намалелият брой читатели е равномерно 

разпределен по възрастовите групи, което е естествено, поради факта, че цели семейства 

напускат града ни. Друга причина за по-малкия брой читатели е и пандемията, която 

съпътстваше цялата 2020 година. Заради установените мерки, се ограничи достъпа на читателите 

в отделните звена. Притеснението на хората от евентуално заразяване, също оказа влияние.   

Съотношението по  пол се запазва в полза на жените. Разпределението на читателския състав по 

възраст е както, следва: 

 

 
 

По място на регистрация съотношението е следното: 

 
Анализирайки следващите показатели  -  заета литература и посещения,  се забелязва спад в 

заетата литература, най-вече в читалните и броя на посещенията. Посещаемост – 7,2, който е с 

почти 2 пункта по-нисък от 2019 г. Читаемост - 22,3, сравнително еднакъв с този от предлодната 

година 

675 

160 
191 

808 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

До 14 год. От 15-18 год. От 19 -28 год. Над 28 год. 

675 

1203 
 

Детски отдел Заемна за възрастни 
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.  

През годината са регистрирани 13454 посещения, като 5190 са посещенията осъществени от 

читатели до 14 годишна възраст, а 8264 са посещенията регистрирани от читатели над 14 

годишна възраст. Следващата графика показва посещенията  по звена: 

 

 
 

Анализът  на  посещенията осъществени от читателите ни по различни поводи : заемане на 

литература за дома, ползване на литература и интернет в читалня и участие в образователни, и 

културни събития за последната година  показва намаление от близо 40 %. Най-голям е този 

процент в посещенията в читалните на библиотеката и ограничаване провеждането на събития 

на място в библиотеката. За сметка на това се увеличават броя на виртуалните посещения в 

официалния сайт на библиотеката и социалните мрежи – фейсбук и YouTub канала, където се 

проведоха он-лайн инициативи като Маратон на четенето, викторини, образователни занимания 

за ученици и др. Като процент посещенията в за заемане на литература за дома, се запазва – 

5816. Заради ограничения на учениците, има спад и в посещенията в Детски отдел.   

Заетата литература  през годината е 41976 библиотечни единици, която по място на заемане 

се разпределя, както следва: 

0 
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Основни моменти от дейността на обслужващите звена 

 

Отдел  „Заемна за възрастни” 
 
Организация на фондовете в отдела 

Общо  в отдела са постъпили 1566 заглавия, които се разпределят, както следва в различните фондове: 
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След извършен вторичен подбор от фондовете на отдела са отчислени 3226 б. ед., като 

физически и морално остарели, остарели по съдържание и невърнати от читатели.  

Извърши се инвентаризация на отдел 2 и фонд Краезнание и се състави акт за отчисление на 

липсващите книги, които са 76 тома. 

Продължи  проверката и хигиенизиране на Основен фонд.  

   Провериха се и се подготвиха за обработка  книги, дарени от читатели. 

Изготвени са и са предадени на отдел Комплектуване няколко списъка със заглавия за 

докомплектуване на книги по читателски искания.  

Прочистени са регистрационните читателски картотеки от минали години за отделите Зв, Кр, 

Изк и Читалня. 

В отдела продължи обслужването  и работа с читатели през периода на карантината, върнатите 

книги се обработваха по правилата за дезинфекция и безопасност. 

 

 

Обслужване на читетели 

За изминалата  година  постигнатите  резултати  в  отдела  са  следните: 

 

Показатели Изпълнение 

Посещения 5816 

Читатели 1203 

Заета литература 22801 

Изложби 7 

ББЗ 5 

Забелязва се лек спад на регистрираните читатели, който естествено се отразява и на заетата 

литература. През годината се наблюдава трайно намаляване на броя на заетите книги от един 

читател, въпреки по-големия брой нови заглавия. 

Общият брой  на читателите през отчетната година е 1203, от тях 348 мъже и 855 жени. Като 

запазена тенденция, преобладаващи читатели по пол са жените. Читателите с висше образование 

са 688, със средно – 288, с основно – 227.  

 През отчетната година най–много читатели са ученици и студенти – общо 361, на следващо 

място – икономисти – 135, педагози, учители и филолози – 182, програмисти – 49. 

 

Следващите графики илюстрират читателския състав по възраст и по образование. 

 
 

До 14 г. 
15 - 18 г. 

19-28 г. 
над 28 г. 

44 160 191 

808 

Читатели по възраст 

Основно Средно Висше 

227 
288 

688 

Читатели по образование 
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Няколко поредни години се забелязва намаляване на броя в основните групи читатели – 

ученици и студенти, което е отражение, както на демографския срив в града, така и на налелия 

интерес към четенето на книжен носител. 2020 година премина под знака на извънредна 

емидемична обстановка. Учениците и студентите се обучаваха основно в дистанционна форма 

на работа, което ограничи достъпа им до библиотеката.    

Интересът на учениците се активира през летния сезон, когато те главно търсят литература за 

задължителен прочит.  

Следващата графика илюстрира изпълнението на основните количествени показатели през 

последните 5  години. 

 

 

 
 

 

 

Показатели Година 

 2016 г. 2017 2018 2019 2020 

Раздадена 

литература 

25402 23538 24253 24037 22801 

Посещения 5874 5736 6180 6072 5414 

Читатели 1466 1500 1413 1302 1203 
 

Анализът на постигнатите резултати очертава следната трайна тенденция: намалява броя на 

регистрираните читатели.В следствие на ограничаване на изпълнение на културни събития през 

отчетната година са намалели и броя на посещенията. Заетата  литература  през последните три 

години запазва относителна стабилност, което е резултат от подобреното комплектуване на нова 

литература - по прецизен подбор, разнообразие на автори, теми и отрасли. 

В заетата литература преобладава художествената литература, следва философия и 

обществени науки, история, медицина и математика и естествени науки.  

Заемна за възрастни е звеното, което осъществява пряко контакт с читателите, наред с 

индивидуалното библиотечно обслужване се  правят и редица справки. Библиотекарите в отдела 

0 
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15000 
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25000 
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Раздадена литуратура 
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ежедневно провеждат консултации и насочват читателите към определени заглавия, съобразно 

техните интереси. 

Забелязва се увеличение на читателите, които търсят информация в елекронния каталог на 

библиотеката, което е резултат от съвместната работа на всички звена по създаването му и 

популяризиране на информационния му потенциал. 

Интерес от страна на читателите се забелязва и към услугата резервация: регистрирани са 512 

резервации на книги, от тях : изпълнените са – 401, а останалите в заявка – чакащи. 

 

Много от читателите използват  и дистанционните услуги за презапис по телефон и 

електронна поща. Осъществени са и телефонни обаждания за информирането на читатели за 

новополучени книги. 

През годината на закъснелите читатели се изпратени писма по пощата , СМС и съобщения на 

електронната поща, на много трудно и сравнително малко се отзоваха на напомнянето. Върнаха 

се  60% от дължимите книги. 

Културните, образователни и информационни събития са отразени в културния календар за 

2020 година. 

 
„Детски отдел” 

 
 През 2020 година основен приоритет в работата на Детски отдел беше насърчаването на 

детското четене и формиране на траен интерес към книгата. Детски отдел продължи дейността 

си по привличането на нови читатели в библиотеката  с активно представяне на услугите си в 

различни училища в нашия град.  

За максималното разкриване на библиотечния фонд пред децата бяха представени различни 

дейности – изложби, витрини, литературни четения, образователни уроци, състезания, 

викторини, забавни и образователни игри. Читателските търсения бяха задоволени с различни 

справки, консултации, помощ при разработване на проекти зададени на учениците в училище. 

  Детски отдел работи активно и с детските градини в града, както и с  Център за деца и 

възрасни с увреждания „Звънче”, като подготвя тържества с участници в клуб „Приятели на 

Детски отдел”. 

В резултат на извънредната ситуация около COVID-19 се беляза спад на всички показатели. 

Обслужването на читатели в Детски отдел през 2020 г. се осъществяваше при засилени 

противоепидемични мерки – задължително носене на маска, ползване на дезинфектант за ръцете 

и спазване на дистанция най-малко от 1,5 м.  Въпреки това пред читателите на отдела са 

представяни редица дейности с цел разкриване на библиотечния фонд: образователни уроци, 

литературни четения и обсъждане на книги, онлайн мероприятия по повод годишнини на велики 

личности и национални празници, експонирани изложби и витрини в различни зони на 

библиотеката и др. 

Детски отдел наред с активната си възрастова читателска аудитория обслужва и студенти от 

Филиала на ПУ „П. Хилендарски” в града, както и провежда с бъдещите преподаватели 

дискусии по различни теми, касаещи насърчаване на детското четене. 

Една от най-вълнуващите културно – масови инициативи за децата са срещи с писатели, 

които се провеждат не само в библиотеката и в училищата, но и в други институции в града. 

За осма поред година в отдела се организират летни занимания по интереси, включени в 

програмата „Лятото, децата и библиотеката”. Ръководители на творческите ателиета са 

работещите в Детски отдел, както и външни гостуващи специалисти в различни области. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/17/2020-1077144_brochure_bgn.pdf
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Ателиетата се представят  в електронния бюлетин „Децата и библиотеката”, който се публикува 

на специализираната страница на Детски отдел в официалният сайт на библиотеката, в 

рубриката Актуално. http://www.deckiotdel.librarysm.com/bulitin.html. Всяко творческо ателие 

завършва с експониране на изложби и витрини с изработените материали от децата – участници. 

 

Организация на библиотечния фонд в Детски отдел 

Библиотечният фонд на  отдела в края на 2020 г. наброява 30 126 библиотечни единици.  

Следващата графика илюстрира промяната във величината на библиотечния фонд през 

последните три години. 

 

 

 

Забележимият спад на библиотечния фонд  в сравнение с 2019 г. е поради големия брой 

отчисления на книги в Детски отдел, след осъществен вторичен подбор.  

Новопосъпилите книги през 2020 г. са  330 б.м., през 2019 г. те са били 901 б.м. спрямо 

предходната година са с 273 повече, когато са били 628. 

Комплектуването на отраслова литература през 2020 г. е 58, спрямо  2019 г.се очертава спад 

със 127 книги.  

Художествената литература през отчетната  2020 г. е 272, спрямо 2019 г. бележи спад с 444 б. 

ед.  

През годината  са отчислени 1000  книги и  43 ДВД /анимационни филми/.  

Абонаментът на детски периодичен печат за 2020 г. и 13 списания, от които 5 са за 

оцветяване. 

 

Организация на обслужването в Детски отдел 

 В следващата таблица са отразени постигнатите количествени показатели свързани с 

библиотечно – информационното обслужване на читателите – деца. 

 

Показатели  Изпълнено 2020 г. 

Читатели 675 

Заета литература 11468 

Посещения 5190 

2018 2019 2020 

30720 
30796 

30126 

Библиотечен фонд  

http://www.deckiotdel.librarysm.com/bulitin.html
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Аналитични описания 42 

Устни справки 828 

ББЗ 17 

Витрини 26 

Изложби 10 

 

Анализирайки статистичеките данни през годината на първо място отчитаме броя на 

регистрираните читатели. 

  

 
 

От графиката е видно, че през последните три години броя на регистрираните читатели е 

променлив,  през отчетната 2020 г. имаме  спад със 194 читатели.  

 

 
 

Новите читатели през 2020 г. са 137 и бележат спад с 59 от предходната, спрямо 2018 г. са със  

81 по-малко. 

Една от  причините за намаления брой новорегистрираните читатели можем да обясним със 

силно изразената демографската криза в нашия град. Отдалечеността на библиотеката от 

центъра и липсата на градски транспорт до нея също е една от причините. Не без значение е и 

навлизането на новите технологии в живота на децата. Друга причина е и наложените 

епидемиологични мерки, които в определен период от годината, забраняваха на учениците да 

излизат от вкъщи.  

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

869 867 675 

Читатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

218 
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Това се отрази и на посещенията в Детски отдел за 2020 г., които са 5190. Една от причините 

е забраната да се провеждат културни събития, както и ограничаване на броя на посетителите 

при организиране на инициативи.  

 

 

 

 

От графиката е видно, че най-голям брой посещения през отчетната година са в Заемна за 

деца, следвани от регистрираните посещения в образователни и културни инициативи, читалня и 

ползване на интернет. 

През отчетната година достъпът до Читалня бе ограничен зарази обявеното от правителството 

извънредно положение заради COVID-19. От ежедневните ни наблюдения се забелязва интерес 

към четенето сред малките читатели от 1-4 клас. Те са и най-редовните ни посетители, затова 

посещенията в заемна са най-много и това е доказателство, че децата на града посещават 

библиотеката най-често, за да си заемат книги за домашен прочит. 

Посещения за използване на  Интернет през отчетната година са 293, през 2019 г. са 302  и 

бележи спад с 91, а от 2018 когато са били 244 бележи ръст с 49 повече.  

Посещенията във филиалната библиотека в ОУ ”Юрий Гагарин” също бележат спад през 2020 

г. те са 245, спрямо предходната година, когато са били 1271. Спадът е последствие на 

затварянето на училището заради пандемията, както и това, че през лятната ваканция 

библиотеката не работи. 
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Нашите читателите  имаха възможност да ползват безплатно образователния сайт „Уча се” от 

и през 2020 година. С тази нова услуга се стремим да подпомогнем нашите потребители и 

даваме възможност на тези, които не нямат абонамент, да я ползват в библиотеката. Малките 

потребители ползват компютрите и интернет предимно за ел. игри, по-малко за ползване на 

Skype, Facebook и ел. поща. Много рядко се ползва интернет за търсене на информация по 

същество. 

Посещенията от културно-масова дейност през отчетната година бележи спас, заради 

причините изброени по-горе. 

 

 
 

От броя на посещенията на КМД за трите години е видно, че през отчетната година имаме спад с 

1 864 спрямо предходната 2019 г.  

Показателят „посещаемост“  бележи  спад. През 2020 г.  тя е 7,6, през 2019 г. е 10,38 и през 

2018 г. тя е била 9.64.  

Следващата графика показва заетата литература през последните три години в Детски отдел. 

 

 

Заети библиотечни материали във филиалната библиотека в ОУ ”Юрий Гагарин” също 

бележат спад през 2020 г. те през 2020г. са 532, спрямо предходната година те са с 1426 по-
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малко. Спадът на заетата литература е голям, защото библиотеката не е работила 8 месеца, 

защото учениците преминават на онлайн обучение от дома, заради Сovid -19. 

 

 

От графиката се забелязва спад в заетата литература през 2020 г. с 2715, спрямо предходната 

2018 има спад с 1951. 

 

 
 

Показателят „читаемост”, който е един от основните качествени показатели за обслужване 

бележи малък ръст: През 2020г. е 16,98, през 2019г. е 16,36, през 2018г. е 15,44. 

Показателят „обръщаемост” е със стойности съответно – 0,38 през 2020 г., 0,46 през 2019 г.; 

от 0,44 през 2018 г..   

Книгоосигуреността на читател през отчетната 2020 г. е: 44,63, 2019 г. е 35,52, 2018 г. е 35,35.   

 

 

Справочно - информационно  обслужване 

Справочно-информационното обслужване е насочено към осигуряване на пълно, качествено и 

бързо удовлетворяване на информационните потребности на нашите потребители, съобразено с 

техните променящи се интереси. 

Ежедневно в своето обслужване библиотечните специалисти осъществяват редица устни 

справки, необходими за по-пълноценното обслужване и задоволяване на читателските въпроси. 

Справките, които се осъществяват в отдела по вид  са: библиотечни, библиотечно адресни, 

библиографски уточнявания, тематични и фактографски . 

През 2020 г. в Детски отдел са осъществени общо 828 устни справки, от тях библиотечно 

адресни са 148, библ. уточнявания- 319, тематични – 361 и краеведски - 14.  

 

Заемна 
7654 Читалня, 

3814 

Заета литература   
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С цел по-пълно задоволяване на читателските търсения в отдела се поддържа електронна 

тематична картотека, в която се разкриват статии  от областта на  Литературознанието и Научно-

популярни теми. Аналитичните описания през 2020 г. са 43 броя, през  2019 г. са 95, а  през 2018 

г. – 85.  

Изграждане на библиотечно – библиографска култура у читателите-деца е една от най-

съществената работа в областта на справочно - библиографското обслужване. За запознаване с 

детската библиотека и детските книги, работа с традиционни и електронни източници, 

запознаване с научно-популярната литература и справочен фонд, представяне на учебни 

помагала и пособия за различните класове, за запознаване със сайта на РБ и новата детска 

страница на отдела са организирани и осъществени 17 библиотечни урока пред ученици от 

почти всички училища в града. 

Всички културно – масови инициативи – 28 на брой, са описани в рубрика „Новини”, както и 

на Фейсбук  страницата на библиотеката.  

 

Отдел „Обща читалня и МЗС” 
 

Основен принцип в работата на библиотечните специалисти в отдел „Обща читалня” е 

максимално да удовлетворят читателските търсения по зададена тема посредством разнообразни 

и релевантни информационни източници. Дейността  е насочена в няколко посоки: изграждане и 

организация на актуален фонд, обслужване на читатели, справочно-информационна дейност и 

масови форми на работа с читателите. 

 

Организация на фонда и ресурсите: 

През 2020 г. новите постъпления в Обща читалня са 85 библиотечни единици, от които 76 

книги, 6 справочника, 3 графични издания.  
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На разположение на нашите читатели бяха 99 периодични издания, от които 33 вестника и 66 

списания. Абонаментът, с който разполагаме е разнообразен и е съобразен с читателските 

търсения. 

В условията на извънредно положение работата на отдел „Читални“ към Регионална 

библиотека „Николай Вранчев“ основно беше насочена към подобряване на организацията на 

фонда, целяща да подпомогне обслужването на нашите читатели. 

Наред с грижата за набавяне на нови книжни източници се осъществява и вторичен подбор.  

Беше извършена инвентаризация на библиотечния фонд на Читалня 1 на отраслите 0, 1, 2 и 3. 

Направен бе и вторичен подбор на библиотечните материали в Читалня 1 като бяха отчислени 70 

библиотечни единици по причини: 

- Остарели по съдържание 

- Налични многоекземплярни от един документ 

- Физически изхабени 

Фондовете на периодичните издания на Читалня 1 и Читалня 2 бяха почистени и 

дезинфекцирани. Актуализиран беше и списъка на периодичните списания към Читалня 2, 

съгласно режима на съхранение на периодичните издания. 

През годината се положиха усилия за съхранение на част от краеведските вестници. 

Подвързан беше вестник Родопски вести за годините 2006-2012 от фирма, която извършва тази 

услуга.  

В отдела се изгражда и електронния каталог в частта Периодика. Инвентирани са 69 тома 

периодични издания на обща стойност - 2404.96 лв.  

 
Библиотечно – информационно обслужване на читателите 

 

По отношение на количествените показатели, резултатите са следните : 

 

 

 

 

 

2018 г 

2019 г. 

2020 г. 

180 

190 

200 

210 

220 

198 
218 

85 

Новопостъпила литература в отдел 
 Обща читалня за период от три години 
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Показатели Постигнато за 

2019 година 

2020 % изпълнение 

на плана 

Изпълнено 

спрямо 2018 

година План Отчет 

Посещения 

 

2475 2700 1358 50,30 % 54,87 % 

Раздадена  

литература 

11000 11000 5358 48, 71 % 48, 71 % 

 

Като цяло годината премина под знака на Пандемия. Това се отрази изключително много на 

заетите библиотечни материали в отдел „Читалня” Наблюдава се огромен спад в броя на 

посещенията и раздадената литература в отдела спрямо изпълнението на плана и спрямо 

предходната 2019 година. Главната причина за това беше извънредната епидемична обстановка 

при която читалнята беше затворена за читатели, последвалият след това ремонт на Читалнята и 

нова затваряне заради Ковид 19. Към тези неблагоприятни обстоятелства се прибавя и 

влошената демографска картина на град Смолян, която включва ниската раждаемост и 

обезлюдяването с бързи темпове. Работата на отдел Читални насочена към нашите читатели в 

условията на извънредно положение се осъществяваше предимно дистанционно.  

 Традиционно и през тази година читалнята е посещавана най-много от читателските групи на 

филолози, юристи, студенти, ученици и пенсионери, които ползват предимно периодичният 

печат за най-важните теми и събития, които стават в нашата страна и чужбина. 

Следващата таблица илюстрира заетата литература по отрасли на знанието: 

 

Отдели 2020 

 

Постигнато 

 

Относителен дял 

 

 – Общ отдел 1070 19,97 % 

1 – Философия 323 6,03 % 

2 – Реллигия 25 0,47 % 

3 – Общ. Науки 1047 19,54 % 

5 – Матем, пр. науки 197 3,68 % 

61 – Медицина 117 2,18 % 

62;64-69 – Техника, промишленост 94 1,75 % 

63 – Селско стопанство 313 5,84 % 

7 Изкуство - - 

793 – 799 – Спорт 

 

213 3,98 % 

80 – Езикознание 269 5,02 % 
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82-89 -  Литературознание 250 4,67 % 

9 – История, Биографии 1028 19,19 % 

91 – География 179 3,34 % 

Художествена литература 233 4,35 % 

Общо 5358  

 

Анализът на таблицата показва, че с най-голям процент на участие в общо раздадената 

литература е  отдел – е отдел 0 – Общ отдел с 19,97 % следван от отдел 3 – Обществени науки – 

19,54 % и 9 отдел История, Биографии– 19,19 %. 

Материалите раздадени по вид се разпределят така: 1086 тома книги, 4272 т. пер. издания. 

Намалял е броят на ползваните материали на чужд език и това се обяснява с липсата на нова 

специализирана литература на чужд език. 

Във връзка със задоволяване на читателските търсения, през годината   са осъществени 

723 устни справки, касаещи различни отрасли на знанието, като най-много справки са 

библиотечно адресните – 343 бр. 

През отчетният период са изнесени 3 ББЗ – беседи, запознаващи читателите с фондовете 

на читалнята и  работа със справочни издания.  

През изтеклата година електронната картотека „Актуални теми“ беше попълвана с 

информация по следните теми : „Деца със специални потребности“; „Психология“;  и „Агресия 

при децата“. Поддържаната картотека е съобразена с анализа, който направихме върху  

честотата на читателските търсения към конкретна тема. Поради належаща редакция на модул 

„Класификатори” и прочистване на тематичната картотека в модул статии, картотеките не се 

попълваха ритмично и успяхме да въведем и опишем само 82  заглавия. 

По междубиблиотечно обслужване са направени 11 поръчки и изпълнени 11.  Тази услуга 

се ползва по-малко от нашите читатели в сравнение с минали години, като най-вероятната 

причина е повишението на пощенските услуги, които са за сметка на читателя. И все пак МЗС е 

много удобна форма за задоволяване на потребностите от литература, липсваща в нащата 

библиотека. 

През отчетната година осъществи следните събития:  

Акция «Любов на тъмно», посветена на 14 февруари – Трифон Зарезан и Деня на 

влюбените. Нейната цел беше да популяризира четенето и книгите. Събитието предизвика 

огромен медиен и читателски интерес. 

Организирани и проведени бяха два конкурса 

Съвместно с Европа директ се проведе конкурс  за буктрейлър на тема „Моят европейски 

роман“- една сравнително нова форма на представяне на книги, с помощта на която дадохме 

възможност на нашите читатели с помощта на съвременните аудиовизуални средства, да изразят 

себе си и да препоръчат книгите, които им харесват. Вторият конкурс, който проведохме е 

традиционният конкурс за Превод на  художествен текст на английски, немски и руски език , 

акцентираш върху родопските книжовници – Тома Попратилов – Садукей и Тодор Кавгазов. 

През м. септември проведохме творческа среща с известната писателка Мария Лалева, 

която представи романът-бестселър "Живот в скалите" и стихосбирките "Личен архив", "Не съм 

ви ближна" и "Благословете Юда". На творческата среща, която премина при голям интерес, 



Годишен отчет 2020 
 

24 

 

присъстваха читатели и почитатели на писателката, които зададоха своите въпроси към нея, 

свързани с творчество й. 

Експонирани бяха 15 витрини с 344 материала от фондовете на библиотеката по повод 

бележити дати и годишнини на известни личности. 

 

Отдел „Изкуство” 
 

Комплектуване и организация на фонда  
През изминалата 2020 година в отдел "Изкуство" броят на постъпилите библиотечни 

единици е 66, спрямо 66 за 2019 г. Тези резултати се постигнаха чрез ежемесечно  подаване на 

информация в отдел „Обработка и комплектуване” за липсващи заглавия, съобразно читателския 

интерес, както и от активната работа на библиотекарите от този отдел.  

 

Изразено в цифри и по вид  ново постъпилите издания за 2020 са както следва: 

№ Вид 2019 2020 

1 Книги  43 32 
2 Албуми /листова графика 13 29 
3 Справочници 2 2 
 DVD - 34 
4 CD 1 8 
5 Ноти 3 12 
6 Периодични изд. 3 3 
7 Оригинали 1 10 
 Общо: 66 130 
От сравнителния анализ е видно, че ако през 2019 година са постъпили 66 библиотечни 

единици в отдел “Изкуство", то през 2020 г. са приети 130 библиотечни документа, т.е. налице е 

ръст в  комплектуването за отдела.  

През 2020 година в отдела са обработени 42 броя некнижни носители на информация – 34  

DVD и 8 CD 1 CD; 12 бр. нотни издания, както и 10 броя оригинални произведение на 

изкуството, получени като дарение. 2 броя DVD са предадени   в „Детски отдел”. Обработени и 

предадени в отдел „Краезнание” са 14 броя некнижни носители -  8 DVD и 6 бр. CD, както и 3 

бр. DVD в основен фонд на „Заемна за възрастни”.  

През    2020 година по абонамент  са постъпили  3 периодични издания, а именно: 

”Кино” и “Музикални хоризонти” и „Проблеми  на изкуството” т.е. няма  ръст в броя на 

постъпилите периодични издания  спрямо  2019 г.  Посочените издания са текущо аналитично  

разкривани през годината. 

През 2020 г. в отдел „Изкуство” въз основа на Наредба №3 /18 11.2014 г. са отчислени 86 

библиотечни единици на обща стойност 332,62 лв. – 81 бр. DVD,  5 бр. фототрибуни и 6 бр. 

книги, като 17 бр. DVD са от фонда на Детски отдел. 

Отчислени библиотечни документи са отразени в книжен и електронен каталог както  и в 

инвентарните книги. 

Поради факта, че „Фототрибуни”, „Картички” и” Снимки” са вписани в една инвентарна 

книга, съгласно заповед на Директора на библиотеката  № 138/10.07.2020 г. през отчетната 
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година беше извършено преинвентиране и пресигниране на колекцията от фототрибуни – 271 

комплекта. На същите им беше подменена и подвързията. 

През времето на ограничен достъп на потребителите в отдела се извърши подреждане и 

почистване на фондовете в „Изкуство”. 

 

Библиотечно – библиографско и информационно обслужване 

Основните количествени показатели в това направление за годината са следните: 

  
Изкуство Посещения Заета литература 

 План  Изпълнение План  Изпълнение 

Заемна 50 16 150 52 

Читалня 1450 527 3350 2292 

КМП  134   

Общо 1500 677 3700 2344 

 
Следващата таблица показва заетите б. ед. сравнени за последните две години: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От данните, представени в таблиците е видно, че изпълнението на плана за 2020 г. за 

посещение (план - 1500) е 45,13 %, а за раздадената литература (план - 3700) изпълнението е 

                       2019                     2020 

Вид Постигнато Относит.дял% Постигнато Относит.дял% 

Видеокасети - - - - 

Книги 342 9,26 336 14,33 

Фототрибуни 

снимки 

569 15,41 233 9,94 

Периодични 

изд. 

475 12,87 479 20,44 

Албуми 567 15,36 499 21,29 

Листова 

графика 

1307 35,40 569 24,27 

Нотни 

издания 

107 2,90 91 3,88 

Плочи 48 1,30 26 1,11 

DVD 140 3,79 51 2,18 

CD 58 1,57 12 0,51 

Аудиокасети 2 0,05   

Репродукци 27 0,73 42 1,79 

Оригинали 50 1,35 6 0,26 

Общо:  3692  2344  

От тях за: 

Читалня 

Заемна 

 

3520 

172 

 

 

 

2292 

52 
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63,35 %. Резултатите показват спад на показателите на раздадената литература и посещенията, 

което се дължи на по-малкото читатели в отдел „Изкуство”. Причината за това е и пандемичната 

обстановка в страната, както и че в определени периоди от отчетната година достъпът на 

потребители в отдел „Изкуство” беше ограничен. Ограничено беше и организирането на 

културно-масови прояви.  

И в двете звена на отдел „Изкуство” - „Читалня” и „Заемна” – през отчетната 2020 година 

се осъществяваше справочно-библиографска дейност. С помощта на справочно-библиографския 

апарат, са извършени 677 устни справки, от тях 590 тематични, свързани с изкуството, 85 

фактографски, 2  библ. адресни справки  и 12 ББЗ беседи.  

През 2020 година от отдел “Изкуство" са  реализирани  10 изложби и 8 витрини, 

посветени на бележити дати и събития свързани с изкуството, на които са пропагандирани общо 

660 заглавия.  

На 10-те изложби са представени 397 библиотечни единици, а на 8- те витрини 263  

библиотечни издания. 

В отдел „Изкуство” през месеците юни – август се организира „Лятно кино в библиотеката” за 

младежи и възрастни. 

 През месец юли стартира своята дейност новосформираният фотоклуб „Светлопис” с 

ръководител Сашо Сарандалиев. 

 

Културните прояви организирани от отдела са отразени в Културния календар за 2020 година. 

 

 

Отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ 

 

Справочен фонд и справочно-библиографски апарат  

През 2020 година във фондовете на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ са 

постъпили 31 броя справочници. Те са разпределени в отделите както следва: Заемна за 

възрастни – 5, Читалня 1 – 4 , Читалня 2 – 2 , Справочен – 2,  Краеведски – 0, Детски отдел – 8, 

отдел Изкуство – 2,  Библиотековедски – 0 бр., Филиал – 8 бр. 

Приложената таблица отразява комплектуването на справочна литература в библиотеката 

за три-годишен период. 
 

Годи

на 

Заемна 

възрас

тни 

Читал

ня 

№1 

Читал

ня № 

2 

Справо

чен 

Краезна

ние 

Детс

ки 

Изкус

тво 

Библиот

ековедск

и 

Фили

ал 

Общо 

2018 24 20 6 13 5 4 1 0 1 74 

2019 31 12 11 25 2 19 2 1 0 103 

2020 5 4 2 2 0 8 2 0 8 31 

 

В сравнение с предишните две години, през 2020 г. значително е намалял броят на 

новонабавената справочна литература. Във всички отдели се забелязва спад, единствено в отдел 

Изкуство са набавени толкова справочника, колкото и през предишната 2019 г. Ръст има 

единствено при набавените справочници за новия филиал на библиотеката. 
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Картотеки 

През 2020 г. са попълвани следните електронни картотеки: 

Справочен:  Бележити дати и събития; Календарни празници; Електронен архив на писмените 

библиографски справки, в т.ч. краеведски; Прикнижна и пристатийна библиография; 

Забележителни туристически обекти и маршрути на територията на България; Архив на устните 

справки, в т.ч. краеведски. 

Краезнание  
Читалня: Картотека „Актуални теми“ : Деца със специални потребности; Психология;Агресия 

при децата; Тероризъм;Монтесори и Литературознание 

Детски отдел: Литературознание; Научно-популярни теми 

Изкуство 

Библиотекознание 

 

Електронните бази данни са попълнени с нови аналитични описания  по звена както 

следва: „Справочно-библиографски и краезнание“ – 2136 бр.; „Детски отдел“ – 42 бр.; „Читалня“ 

– 97 бр.; „Изкуство“ – 196 бр. и „Библиотекознание“ – 58 бр.  

Приложената таблица сравнява попълването на електронните картотеки за период от три 

поредни години: 

 

Година Бр. въведени записи 

2018 3164 

2019 3057 

2020 2529 

  

 
Справочно-библиографска и информационна дейност  

Справочно-библиографско обслужване 

 
Устни  библиографски справки 

Общият брой на извършените устни библиографски справки през 2020 г. е 5666 бр. 

Приложената диаграма сравнява извършените устни справки в библиотеката за три поредни 

години: 

 
 

Устни 
справки 

2018 г. 

3139 

2019 г.  

6187 

2020 г.  

5666 
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За изминалата 2020 г. са извършени 521 бр. устни справки по-малко в сравнение с 

предходната 2019 г. Разпределени по отделите извършените справки са както следва: „Заемна за 

възрастни“ – 3261 бр., следвани от „Детски отдел“ – 828 бр., в „Читалня“ – 723 бр., „Изкуство“ – 

677 бр., и „Справочно-библиографски и краезнание“  – 177 бр. Разпределени по вид справките са 

както следва: най-много са извършените библиографски уточнявания: 1956 бр., следвани от 

библиотечно-адресните справки – 1794 бр., тематичните справки са 1554 бр., устните 

фактографски справки са 279 бр., извършените консултации са 83 бр. Забелязва се ръст при 

отчетените устни справки в Заемна за възрастни за сметка на справките в отделите „Обща 

читалня и МЗС“, „Изкуство“ и „Детски“. Това се държи на факта, че в читалните не бяха 

допускани читатели по време на извънредното положение във връзка с Ковид-19. 

 

Писмените библиографски справки  

През 2020 г. са изработени общо 38 писмени библиографски справки. Единадесет  от тях 

са тематични, като 10 са с краеведски характер. 27 броя са фактографските справки, като всички 

са подготвени за публикуване на сайта на библиотеката - стр. „Краезнание“ и са с краеведски 

характер 

 
Информационно-библиографско обслужване  

 

Изложбите, организирани през 2020 г. в Регионална библиотека, са 30 с включени в тях 

2417 заглавия на представените материали. В отделите „Изкуство“ и „Детски“ са представени по 

10 изложби, в отдел „Заемна за възрастни“ – 7 бр., в отдел „Справочно–библиографски и 

краезнание“ са изготвени 3 бр. изложби. Експонираните изложби са с 3 повече от планираните. 

Приложената диаграма сравнява представените изложби в библиотеката за три- годишен 

период.  

 
 

 

Витрините, подредени в отделните звена са общо 75, с включени 1526 заглавия в тях. 

Най-много – 26 броя, са изложените витрини в „Детски отдел”,  на второ място е отдел „Заемна“ 

– 16 бр., „Читални” – 15 бр., следва отдел „Справочно-библиографски и краезнание” – 10 

витрини и отдел „Изкуство“  -  8 бр. 

Приложената диаграма сравнява експонираните витрини в библиотеката за три- годишен 

период. 

Изложби 

2018 г.  

36 

2019 г.  

44 

2020 г.  

30  
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Библиографски прегледи 

 През 2020 г. са съставени общо 19 библиографски прегледа. 12 от тях са изработени в 

отдел „Комплектуване“ под формата на бюлетини за страницата на Детски отдел. Те съдържат 

заглавия и корици  на нови детски книжки с кратка анотация за тяхното съдържание. Общо 6 са 

библиографските прегледи „Нови заглавия в родопското краезнание“ – три от тях са 

публикувани в трите броя на сп. „Родопи“, останалите три са публикувани на страницата на 

отдел „Краезнание“. Един библиографски преглед е подготвен за рубриката “Наши издания“ за 

сайта на библиотеката. 

 
Информационни списъци 

През 2020 г. са подготвени общо 74 информационни списъка с включени в тях 2810 

заглавия.  

 Ежемесечно в отдел „Обработка и комплектуване“ се генерира бюлетин „Нови книги“, 

който се публикува на сайта на библиотеката. Общият брой на тези бюлетини е 12. Тези 

бюлетини съдържат списъци с новите заглавия, които са постъпили в библиотеката. Заглавията 

са разпределени по отрасли на знанието. За някои от тях са дадени сканирани кориците и 

съдържанието им.  

В отдел „Справочно-библиографски и краезнание” по заявка от „Медицински център-1“ е 

изготвен един информационен списък. Той е в областта на здравеопазването и съдържа 

интервюта с министри, депутати и други ръководни кадри. Заглавията, включени в този списък 

са 3 броя. 

 За директора на РЗИ – Смолян, също в отдел „Справочно-библиографски и краезнание”, 

са изготвени и изпратени 55 информационни списъка, с включени в тях 1222 заглавия. 

Списъците се изготвят по 3 теми: Регионално здравеопазване, Национално здравеопазване – 

политика за системата, Здравни теми. През 2020 г. значително се увеличи броят на списъците и 

включените в тях материали, подготвени за РЗИ – Смолян, поради ръста на публикациите, 

свързани с епидемията от Ковид -19. 

Предоставен е списък с изработените писмени библиографски справки изработени през 

2019 г. за допълване на вече съществуващите списъци на сайт на Регионална библиотека. Този 

списък съдържа 40 заглавия на библиографски справки. 

Два информационни списъка  са предоставени за публикуване в сп. „Библиотека“. Те 

съдържа изработените в отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ писмени тематични 

библиографски справки. Заглавията,  които са включени в тези списъци, са 15.  

Приложената диаграма сравнява съставените информационни списъци в Регионална 

библиотека за три годишен период. 

Витрини 

2018 г.  

88 

2019 г.  

98 

2020 г.  

75  
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Информационни писма 

И през 2020 г. продължи изпълнението на споразумението, сключено през 2013 г. между 

Програма „Глобални библиотеки - България“ и Агенцията по заетостта за осведомяване на 

целевите библиотеки по Програмата за свободните работни места в региона. Ежеседмично в 

Регионална библиотека се получават писма по електронна поща за свободните работни места от 

Бюрата по труда в Смолян, Чепеларе, Баните и Рудозем. Общият брой на информационните 

писма през 2020 г. е 23 броя. Тези писма се препращат към целевите библиотеки  по Програмата 

от област Смолян. 

ББЗ 

В библиотеката са изнесени общо 42 беседи през 2020 г., като най-много са беседите в 

„Детски отдел“ – 17 бр.,  в отдел „Изкуство“ са 12 бр., в отдел „Справочно-библиографски и 

краезнание“ и „Заемна за възрастни“ са по 5 бр., в отдел  „Читалня“ -  3 бр. Изнесените беседи са 

с 23 бр. по-малко от плануваните. През 2020 година значително е намалял броят на изнесените 

ББЗ беседи, поради забраната за групови посещения в библиотеката във връзка с Ковид-19. 

Календар 

В отдел „Справочно - библиографски и краезнание е съставен един календар“:  „По-

важни местни дати и събития за 2021 г.“, разпространен до отделите на библиотеката и различни 

институции и частни лица в региона. Подготвен е за печат настолен календар, който ще  бъде 

разпространен сред институции и лица в област Смолян. 

Библиографии: 

В отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ е  изготвен био-библиографски 

указател по повод по повод 80 години от рождението на писателя Филип Марински.  

Започна съставянето на втора част от био-библиографски указател за Андрей Печилков, 

който ще бъде довършен през 2021 г. по повод неговата 85-годишнина. 

 

Краеведски фонд и справочно-библиографски апарат 

 

Краеведски фонд 

През 2020 г. в библиотеката са постъпили общо 289 тома краеведска литература, които са 

разпределени в отделите както следва: отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ – 76 бр., 

отдел „Заемна за възрастни“ – 131 бр., за филиала са комплектувани 77 тома. Графичните 

издания са 5 бр. Комплектувани са 8 DVD и 6 CD, които допълват фонда на отдел „Справочно-

библиографски и краезнание“. 

Регулярно в отдел Комплектуване се предават списъци с новоиздадени книги с 

краеведски характер  с цел да бъдат набавени своевременно. Стремежът ни е да както да  

Инф. 
списъци 

2018 г. 

87 

2019 г. 

74 

2020 г. 

74 
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издирваме и набавяме новоизлязла  краеведска литература, така и да допълваме фонда с по-стари 

издания, които са били пропуснати през годините. 

 

Краеведски картотеки 

Ежедневно се извършва преглед на местния и централния периодичен печат. Текущо и 

ретроспективно аналитично се разкриват и части от книги и сборници. По този начин 

краеведските бази данни се допълват регулярно с описания на публикации за Смолянския край. 

През 2020 г. електронната краеведска картотека е допълнена с 2101 нови  записа. Те са видими в 

електронния каталог на библиотеката. 

В приложената таблица е дадено сравнение на броя въведени нови записи в бази данни 

„Краезнание“ за период от три години. 

 

Година Нови краеведски записи 

2018 3164 

2019 2449 

2020 2101 

И през 2020 г. продължи редактирането на електронната краеведска картотеката. 

Изтриват се записи, които са неактуални и затрудняват търсенето в електронните бази данни.  

В отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ също така текущо се допълват  и 

картотеките: „Местни издания“; „Календар – местни събития, лица, факти“; „Плакати“. 

В отдела се поддържа архив на извършените устни и писмени библиографски справки. 

През 2020 г. те бяха попълнени в електронен вид под формата на таблици в Excel. 

В приложената таблица са представени годините, които са допълнени в електронните 

таблици и броят на писмените и устни справки, включени в тях. 

Вид справки Включени години Брой 

Устни  От 2011 до 2020 (вкл.) 591 бр. 

Писмени  От 2018 до 2019 (вкл.)  121 бр.  

 Общо 712 бр. 

 

В края на 2020 г. започна разкриването на съдържанието на фототрибуни с краеведски 

характер, които са част от фонда на отдел „Изкуство“. Картотеката е оформена под формата на 

таблица в Excel. До края на 2020 г. са разкрити общо 218 броя фототрубуни за  4 години: 1978, 

1979, 1980 и 1981 г. 

 

Краеведско справочно-библиографско обслужване 

Устните справки с краеведски характер през 2020 г. са общо 534, с 28 повече от предходната 

2019 г. По отдели краеведските справки са разпределени както следва: в отдел „Заемна за 

възрастни“ – 253 бр., в отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ – 132 бр., в отдел 

„Читалня“ – 135 бр., в „Детски отдел“ – 14 бр. 

Писмените краеведски библиографски справки са общо 37, 10 от тях са тематични, 

изготвени по заявка на читатели , 27 от справките са с фактографски характер.  

Тематичните писмени краеведски справки са 10 бр. с включени в тях 1311 заглавия.  

С най-много включени заглавия е справката „История на ЦПЛР – ОДК – гр. Смолян. 

1956-2020 г.“ с включени с нея 783 бр. заглавия. 
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На второ място по брой включени заглавия е справката  „ФК „Родопа“ – Смолян – статии 

в местния печат от м. юли 1974 до м. юни 1983 г.“ – 196 заглавия. 

Трета по брой на включените в нея заглавия е справката „Дискусия за филма „Гори, гори, 

огънче.“ – 158 заглавия.  

Фактографските справки, извършени през 2020 г., са 27. Голяма част от тях са 

изготвени за електронната страница „Краезнание”, където периодично се публикуват 

фактографски статии в рубриките: 

 „Забележителности на Смолянския край” - тази рубрика е допълнена с 3 нови 

забележителности. „На тази дата преди...” – ежемесечно се публикуват по две нови събития. 

В отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ се съхранява архив на изготвените 

писмени  краеведски справки. Поддържа се картотека със заглавията на тези справки. Също така 

на сайта на библиотеката в „Наши издания“ се съдържа списък на писмените библиографски 

справки от 2000 г. насам.  

Дистанционно обслужване на читателите в отдел „Справочно-библиографски и 

краезнание: през 2020 г. 101 справки са извършени дистанционно – по електронна поща или по 

телефона. През тази година двойно нарасна броят на дистанционно извършените справки за 

потребителите, поради пандемията от Ковид – 19.  

Сканиране:   

 
Сканираните материали, които са извършени по заявка на читатели, във връзка с 

експониране на изложби и организиране на други събития в библиотеката е общо  630 броя. 

Тринадесет са краеведските статии от в. „24 часа“, които са сканирани през 2020 г. Това се 

налага заради бракуване на по-стари броеве на вестника, с цел запазване за ползване  на 

краеведското съдържание в тях. 

През 2020 г. е дигитализирана книгата „Родопски разкази“ на Тома Попратилов-Садукей. 

Книгата е публикувана в Дигиталната библиотека „Паметта на Родопа планина“ на сайта на 

библиотеката и е достъпна за широк кръг потребители. 

Приложената таблица представя сканираните материали за 2020 г. 

 

Сканирани материали  Брой страници 

По заявка на читатели; във връзка с 

експониране на изложби в библиотеката 

и др. културни прояви 

630 

В. 24 часа 13 

„Родопски разкази“ 

Тома Попратилов - Садукей 

98 

Общ брой сканирани стр. 741 

 

 
 



Годишен отчет 2020 
 

33 

 

Информационно-библиографско краеведско обслужване 

 

Изложби и витрини 

Изложбите, експонирани през 2020 г. в отдел „Справочно-библиографски и краезнание“, 

са 3 бр., с включени 177 заглавия: 

По повод 18 юни – Празника на обединения град Смолян – „Архитектурното богатство на 

Смолян“ – с включени 65 заглавия. 

По повод гибелта на Момчил юнак – „По стъпките на Момчил юнак“ – с включени 60 

загл. 

По повод 1 ноември – Ден на будителите – „Йеромонах Григорий и неговите 

последователи“ – с включени 52 заглавия. 

Витрините с краеведски характер през 2020 г. са 10 на брой, колкото са витрините и през 

2019 г. Включените в тях заглавия са 132. През годината постоянно се поддържа витрината 

„Нови заглавия“, като се обновява при постъпването на нови книги в отдела.  

Други витрини, които са подредени са:  

„105 години от рождението на Камен Боляров“, „Ангел Спасов – учител, краевед и 

фолклорист. 115 години от рождението му“, „80 години от рождението на Костадин Куклев“,  

„Петър Динчев – поет, публицист и фолклорист“, „185 г. от рождението на Хаджи  

Христо Попгеоргиев“. 

Библиографски прегледи 

Три са краеведските библиографски прегледа „Нови заглавия в родопското краезнание“, 

публикувани в сп. „Родопи“ през 2020 г., с включени в тях 30 бр. заглавия. За публикуване на 

сайта на Регионална библиотека са предоставени три прегледа, които включват подбрани 30 

нови краеведски заглавия, придружени с анотация за тяхното съдържание и сканирана корица.  

За сайта е и подготвен и библиографски преглед на изданието: 

 ВЪЛЧЕВА, Йорданка.Територия на духа : 60 години библиотечно дело в сърцето на 

Родопите /  Състав. Йорданка Вълчева ; Науч. ред. Цветанка Панчева . - Смолян : Зеа-

Принт, 2019 . - 237 с.  + CD 

 

Информационни списъци 

Предоставен е списък с изработените писмени библиографски справки изработени през 

2019 г. за допълване на вече съществуващите списъци на сайта на Регионална библиотека. Този 

списък съдържа 40 заглавия на библиографски справки. 

Два информационни списъка са предоставен за публикуване в сп. „Библиотека“. Те 

съдържат изработените в отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ писмени тематични 

библиографски справки. Броят на включените в тях справки е 15. 

ББЗ 

През 2020 г. са изнесени 5 беседи с краеведски характер. 

Календар 

В отдел „Справочно - библиографски и краезнание е съставен един календар“:  „По-

важни местни дати и събития за 2021 г.“, разпространен до отделите на библиотеката и различни 

институции и частни лица в региона.  

Библиография 

javascript:GenList('8','Зеа-Принт')
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1. В отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ е  изготвен био-библиографски 

указател по повод по повод 80 години от рождението на писателя Филип Марински.  

2. Започна съставянето на втора част от био-библиографски указател за Андрей Печилков, 

който ще бъде довършен през 2021 г. по повод неговата 85-годишнина. 

Културни прояви 

 Представителна проява на тема „100 години Райковска гимназия“, съвместно с Клуб 

„Обичам България“ при ППМГ; 

 Фотоконкурс „Архитектурното богатство на Смолян“ по повод 18 юни – Празник на гр. 

Смолян; 

 Представяне на книгата „Родопа – чрез миналото към бадещето“ на Хамид Имамски; 

 Среща с поета Петър Динчев по повод 1 октомври – Ден на поезията; 

 Среща-разговор на тема „Подвигът на Владимир Серафимов и Освобождението на 

Родопите“, по повод 21 октомври – Празника на Община Смолян, съвместно с Клуб 

„Млад краевед“ при ЕГ „Иван Вазов“; 

 Урок по история по повод Балканската война 1942 г. и 108 г. от Освобождението на 

Родопите, съвместно с Клуб „Обичам България“ при ППМГ „Васил Левски 

Организираните през 2020 г. от отдела културни прояви, изложби, беседи и др. инициативи 

са посетени от 298  потребители.  

Развитие на страница „краезнание“ на сайта на рб 

 Календар „Местни дати и събития – 2021 г.“; 

 Забележителности на Смолянскя край: крепост Козник, екопътека „Циганско градище“, 

църквата „Св. Петка“ – с. Широка лъка; 

 Личности на Средните Родопи: „Тодор Кавгазов. Общественик, краевед, почетен 

гражданин на Смолян“; 

 На тази дата преди: всеки месец са представяни по две събития от миналото на Средните 

Родопи; 

 Ново в Краезнание: три библиографски прегледа, с включени по 10 заглавия на нови 

книги в отдела, придружени с анотация и корица; 

 Представяме Ви: „Фолклорен ансамбъл „Родопа“. 60 години от създаването му“. 

 

Други дейности  

Подготвена информация за Facebook: 

 По повод смъртта на родопската народна певица Христина Лютова – съвместно с 

отдел „Изкуство“; 

 „Художникът Анастас Стайков“  - по повод 115 г. от рождените му; 

 

Подготвени презентации в помощ на учебната дейност и други прояви: 

 „Художникът Анастас Стайков“; 

 „По стъпките на Момчил юнак“; 

 В помощ на новоназначени библиотекари в обл. Смолян: „Формиране на 

справочна и краеведска сбирка в малката читалищна библиотека. Справочната и 
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краеведска дейност на Регионална библиотека – Смолян в помощ на читалищните 

библиотеки. Възможност за споделени ресурси“; 

 

В. КООРДИНАЦИОННА И ЕКСПЕРНО - КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ПРОЦЕСИ. 

Координационна и експерно - консултантска дейност 

Експертно - консултантска дейност насочена към библиотеките на територията на областта се 

осъществява на основание чл. 26 от Закона за обществените библиотеки. Няколко са основните 

направления, по които се осъществява тази дейност през годината: 

- Събиране, обработване, анализиране и предоставяне на информация за библиотечната 

дейност на територията на областта; 

- Администриране процесите по вписвания в Обществения регистър на библиотеките към 

Министерство на културата; 

-      Експертно - консултантска дейност; 

-      Квалификационна дейност. 

Библиотеката  осъществява  регионална дейност  общо за 63 обществени библиотеки: 1 регионална, 1 

градска библиотека  и  61 читалищни библиотеки с фонд над 3 000 б. ед. . Подпомагаме и новосъздадени 

библиотеки, които не са достигнали изискуемия минимум от 3000 т. библиотечен фонд. Голяма част от 

тези библиотеки, получават като дарение чрез регионална библиотека книги от частни дарители за да 

достигнат  минимума  по Закона за обществените библиотеки. 

И 2020 година стартира с обобщаване на отчетите на читалищните библиотеки на основание чл. 2 

раздел 3 от Закона за обществените библиотеки.Основно дейността бе насочена към администриране на 

отчетната дейност на читалищните  библиотеки в Обществения регистър – коригиране на некоректни 

данни, връщане на отчетната форма за непопълнени полета и одобряване.  

На основание на актуалните данни от отчетите беше актуализирана електронната база данни за 

библиотечните фондове и кадри в областта. Подготвени и изпратени до отделите „Култура” в 

Общинските администрации презентации с анализ на състоянието на библиотечнате дейност във всяка 

община.  

 Обобщени бяха данните от отчетите на структурните звена в библиотеката и изготвен отчет. 

За нуждите на Националния статистически институт и за Фондация „Глобални библиотеки” бяха 

изготвени и електронни варианти на отчета за дейността на библиотеката. 

 

В областта на експертно - консултантската дейност е извършено следното: 

Посещения на място – Извършени са комплексни проверки на библиотечното обслужване на 

територията на общините в следните библиотеки: ГБ „Антон Страшимиров” – Мадан, училищна 

библиотека при СУ „Отец Паисий” – Мадан, НЧ” Н.Й. Вапцаров”- Средногорци, НЧ „Родопска 

просвета  1923” – гр. Девин; НЧ „Назьм Хикмет 1948” – с. Грохотно;     НЧ „Обнова 1923” -  

с. Борино; НЧ „Иван Вазов” – гр. Доспат; НЧ „Христо Ботев” – гр. Рудозем и НЧ 

„Родопчанка” – с. Рибница. 

Проверката обхваща библиотечна документация, организация на библиотечния фонд, организация на 

обслужването на читатели и др.  

Устни консултации - Осъществени бяха 165  броя устни консултации по телефона, скайп  или 

на място в отдела. Темите на устните консултациите: регистрация в регистъра на ОБ, 
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провеждане на инвентаризация и свързаните документи с нея, сигниране  и класиране на 

библиотечния фонд, помощ при изработване на проектната документация за кандидатстване  по 

програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2020 г.,    

приемане и предаване на библиотека, въвеждане на нов библиотекар и изготвяне на отчетна 

документация. 

Осъществени са консултаци по въвеждане на новоназначени библиотекари в с. Рибница, с. 

Гълъбово, с. Петково, с. Долен и с. Стърница.На библиотекарите са предоставени методически 

материали за първоначални знания за дейността, която трябва да осъществяват. 

На същите библиотеки е осъществена и помощ по оформяне на документация по предеване и 

приемане на библиотеките. 

За СУ „Отец Паисий” – гр. Мадан е осъществена консултация на място по организация на БФ. 

Дадено е експертно становище за преинвентиране на БФ и е изготвена нова схема за 

сигниране и нареждане на фонда. 

       Отразяване на показателите за регионалната библиотека в своден дневник. 

 

  Квалификационна дейност 

 На 27 октомври се проведе Практикум за  новоназначени библиотекари от региона през 

2019 и 2020 година свързан със следните теми: „Нормативни документи в областта на 

библиотечното дело”;  „Библиотечна статистика. Библиотечна документация. Планиране и отчитане 

на библиотечната дейност”, „Комплектуване на библиотечния фонд. Начини и документи.  

Обща и индивидуална регистрация на библиотечните документи”; „Изготвяне схема за сигниране и 

нареждане на библиотечния фонд . Работа с УДК. Работа с Авторски таблици. Обработка на 

библиотечни документи”. Участваха 9 библиотекари.  
 На 23 и 25 ноември съвместно с Център за продължаващо образование на библиотекари в 

Регионална библиотека-Смолян се проведе „Тренингово обучение за консултанти по 

библиотерапия” с лектор Минчо Николов.Участваха общо 11 библитекари, които получиха и 

сертификати за преминал курс на обучение. 

 

Участия на библиотечни специалисти от региона и Регионална библиотека в обучения  

 

 На 12 октомври в партньорство с фондация „Книги и деца” се проведе обучение на 12 

библиотечни специалисти от Регионалната библиотека и от библиотеките в – Златоград, 

Грохотно, Гьоврен, Старцево и Чепинци, за работа с деца на възраст до 3 години. Лектор на 

обучението бе Десислава Алексиева от Фондация „Книги и деца“, която представи иновативни 

форми и техники за привличане интереса на най-малките към книгите и четенето.  

 На 7 и 14 декември се проведе он-лайн обучение на 9 библиотекари от Регионална 

библиотека с Цифрова република на тема „Авторско право за библиотеките” с лектор Ана 

Лазарова. 

         Форуми и Конференции 

 На 11 май по инициатива на Народна библиотека „Св.св. Кирил и Методий” се проведе 

национален  он-лайн форум „Ковид-19” с участие на 8 библиотекари от регионална библиотека 

за работа на библиотеките в условия на пандемия 

 На 15 и 16 октовмри в София се проведе национална конференция, организирана от 

ББИА, в която участваха директора и библиотекар-експерт от Регионална библиотека 



Годишен отчет 2020 
 

37 

 

Други:  

 

През 2020 година за поредна година се проведе конкурс "Библиотека на годината" и 

"Библиотекар на годината", в партньорство с Областна администрация – Смолян, насочен за 

библиотеки и библиотекари от област Смолян. С протокол от 30.10.2020 година, комисия 

назначена със Заповед №АП-03-18-334/23.10.2020 г. на областния управител Недялко Славов 

след разглеждане на постъпилите кандидатури излъчи победителите. Отличията се връчват за 

постижения през 2019 година. За носител на отличието „Библиотека на годината” се определя 

Градската библиотека „Антон Страшимиров” – Мадан. Отличието „Библиотекар на годината” се 

присъжда на г-жа Зорка Хаджиева – главен библиотекар в ОНЧ „ Просвета – 1908” – гр. 

Златоград. За първи път тази година Регионална библиотека присъжда и две отличия за 

„Успешен старт в професията” на двама новоназначени библиотекари: Юлия Станкова - 

библиотекар в НЧ „Прогрес-1939, с. Старцево, община Златоград и Незиха Чаушева – 

библиотекар в НЧ „ Родопчанка – 2008”, с. Рибница, община Рудозем. 

 
Автоматизация на библиотечните процеси            
 През отчетната пандемична година в библиотеката се поддържа информационна 

система включваща: 

49 действащи компютърни конфигурации, от тях закупени през 2020 година – 2; лаптопи – 3, 

принтери – 10, от тях 1 цветен, 5 мултифункционални;  2 сървъра. 

  Основна задача в това направление е поддържане на изправността на системата и 

подсигуряване на  бърз достъп до он лайн ресурсите на библиотеката. 

   За целта се поддържат бази данни в Електронен каталог и картотеки, извършва се 

ежедневен архив на тези бази на външен носител и на сървърната система. В края на година 

обема на ел. бази е следния: 

-  Книги -118 096 описания 

-  Периодика – 3 566 описания 

-  Статии – 187 602 описания 

-  Ноти  - 1776 описания 

-  Нетрадиционни носители – 2547 описания 

 Друга основна задача в това направление е поддържане на уеб сайта на библиотеката и 

неговите две подстраници: Детски отдел и Краезнание. През годината сайтът е посетен 22 579 

пъти от 8942 уникални потребители, като са разгледани 71 032 публикации и снимки. 

Посещенията на страницата на Детски отдел са 1213 от 873 уникални потребители и на 

Краезнание 1442 от 1100 потребителя. 

И през 2020 година се проведоха занимания с роботчето Финч. Общо 80 ученици от няколко 

училища присъстваха на заниманията.  
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В основния сайт са публикувани 49 броя новини придружени със снимков материал.  

Новини за квалификации на колегите от региона. Новите заглавия на абонамента за периодични 

издания. Публикувани са 24 броя бюлетини за нови книги – 12 за възрастни, които са видими 

през електронния каталог и 12 на специализираната страница на Детски отдел в рубриката 

Актуално.  

В страницата – Детски отдел са публикувани 2 броя бюлетини отразяващи работата на детските 

летни ателиета. 

 В специализираната страница Краезнание се добавени материали в рубриките Личности 

на Средните Родопи, Представя ме Ви и Ново в Краезнание. Качен е новият Календар Местни 

дати с връзки към определени личности и събития. Месечно се поместват интересни статии от 

минал периодичен печат. 

  През годината продължи процеса на дигитализация на краеведски издания и периодика, 

като в дигиталната библиотека са обработени и качени: 1 книга   

 ИТ специалистът на библиотеката отговаря и за различни събития свързани с 

дигиталните умения на нашите потребители от различни възрасти. В периода 10-20 октомври се 

проведе Европейската седмица на кодирането, в която 4 класа от 2 градски училища имаха 

занимания с роботчето Финч за начални знания по програмиране. 

   Осъществени са и индивидуални консултации и обучения на библиотечни специалисти 

от областта за работа с ИКТ – Рудозем, Мадан, Рибница, Търън. 

  Периодично и при нужда са осъществявани консултации на всички библиотеки от 

областта, които работят с програмен автоматизиран продукт: Доспат, Девин, Златоград, Рудозем, 

кв. Устово, Църковна библиотека - Смолян и ПФ на ПУ.  
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Проекти, програми, партньори:  

 
Като партньор по проекти на няколко училища от Смолян и региона по национална програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна 

среда“, в библиотеката се проведоха редица образователни уроци. За поредна година учителите 

припознаха библиотеката като място, където в извънучилищна среда да провеждат 

образователни уроци и по този начин учениците допълват и обогатяват своите познания. В 

сътрудничество с библиотекарите се подготвят и изнасят презентации, занимания по интереси и 

т.н.  

През 2020 г. макар и във виртуална среща се проведе националната инициатива - Маратон на 

четенето, в който се включиха управници от областна и общинска администрация, актьори, 

писатели, студенти, ученици и др.  

В партньорство с местната организация „Европа директно” се отбелязаха Европейски дни на 

културното наследство чрез инициативата „Ден на европейската литуратура”, конкурс за 

младежи за изготвяне на буктрейлър „Моят любим европейски роман” и отбелязване на Деня на 

Европа.  

По повод Европейска седмица на програмирането в обучителния център за поредна година над 

80 ученици под ръководството на специалиста по информационно осигуряване децата 

програмираха с роботчето Финч. 

 

Връзки с обществеността 
 

Библиотеката утвърждава позициите си във виртуалното пространство и успешната 

комуникация с медии и общественост. Разнообразните канали на комуникация - на живо в ефир, 

в сайт, фейсбук страници и преса позволяват да се постигне по-добра комуникация между 

институцията и  обществеността.  За всички събития се изпращат прес листове до печатните и 

електронни медии .    

Информация за културните и образователни инициативи се публикува на официалната 

страница на библиотеката и във фейсбук профила.  

С цел популяризиране дейността на библиотеката са осъществени редица репортажи от 

електронни медии и местни вестници.   

Проведените 75 образователни, информационни и културни събития са отразени в медиите с 

12 публикации в регионални и национални вестници и списания, с над 100 публикации  и 

интервюта в електроните медии  - национални и регионални и местни телевизии и радиа. КМД 

са посетени от 1995 потребители.  

Регионална библиотека „Н. Вранчев” номинира информационния сайт Smolyannews.com за 

успешно партньорство през 2020 година в номинации на ББИА в категория – медии. Жури 

определи медията на трето място от общо 14 номинации от цялата страна. Само за 10 месеца в 

електронния сайт са публикувани над 70 статии от проведени в библиотеката събития и 

инициативи.  

Във фейсбук страниците на библиотеката са публикувани над 135 материала, които са 

достигнали до повече от 30 000 потребители. На You Tub канала на библиотеката са качени – 42 

видеа, които са достигнали до над 3 000 потребители. В периода на извънредно положение РБ-

Смолян стартира нова инициатива - Онлайн разходка „Стъпка по стъпка из литературния 

свят на Родопите” чрез Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина” - 

http://librarysm.com/digital.html и Електронната ни библиотека „Творците на Родопа” -  

http://librarysm.com/digital.html
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http://librarysm.com/avtori.html . Стартирахме с представянето на Николай Вранчев - патрон на 

библиотека - : http://www.librarysm.com/avtori.html и продължихме със Стою Шишков -  

https://youtu.be/c_SwoAyGAPM.  

Важен елемент в работата ни е обратната връзка с потребителите. Затова през изминалата година 

започнахме за изготвяме месечна класация на най-четените книги в отдел „Заемна за дома” и 

„Детски отдел”, която се публикува на страницата във Фейсбук. 

В края на годината е отпечатан настолен календар за 2021 година – „Местни дати и събития”.   

 

Читател на годината: 

 Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян награди най-активните читатели за 2020 

година.  Грамоти и предметни награди получиха:  Костадин Георгиев и Атанаска Прахова 

/родител/ – в категория до 7 години за стимулиране на ранно детско четене – с прочетени 110 

книги. Силвена Иванова – категория до 10 години – с прочетени 246 книги. 

Екатерина Кузманова - в категория до 14 години - с прочетени 114 книги. 

Грамоти и книги получиха и клубовете към „Приятели на Детски отдел” при ОУ „Иван Вазов”, с 

ръководител Таня Раева; ОУ „Иван Вазов”, с ръководител Милена Стоилова; СУ Отец Паисий”, 

с директор Надя Ловчалиева; ОУ „Юрий Гагарин”, с ръководител Северина Гаджева. 

За най-много прочетени книги награда и грамота получи Елена Михайлова; в категория „Млад и 

активен читател” - Мариана Солакова, а Янка Тачева получи награда за номинация – „Най-

активен читател” на библиотеката. 

Грамоти и награди за активно участие в съвместни дейности с отдел „Краезнание” на следните 

клубове и учители: „Обичам България” - клуб по история и краезнание при ППМГ „Васил 

Левски” – Смолян, с ръководител Цеца Делева; Клуб „Млад краевед” при ЕГ „Иван Вазов” – 

Смолян, с ръководител Мария Консулова; г-жа Валентина Робова – учител по български език и 

литература при ППМГ „Васил Левски” – Смолян. 

  В категория Дарител на годината отдел „Комплектуване и обработка на библиотечните 

фондове” излъчи две номинации – за издателство и индивидуален дарител. Това са Огнян 

Сбирков и издателство „Тангра ТанНакРа”. Дарението на Огнян Сбирков е от 100 тома книги, 

голяма част от които са краеведски, като най-ценното и рядко издание сред тях е „Портрет на 

гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела против българите в Родопите”, издадена 

през 1887 година от С. М. Родопски (С. М. Родопски е псевдоним на съавторите Стою Шишков 

и райковският свещеник Никола Мавродиев). 

   Дарението на издателство „Тангра ТанНакРа” за фонда на Регионалната библиотека – Смолян 

и библиотеки от областта е 603 тома. 

Административно-стопанска и финансова дейност: 

Материална база  

 През 2020 година бе извършен ремонт на покривна конструкция върху отдел „Обща 

читалня и МЗС” и по този начин се преустановиха течовете в цялата библиотека 

 Основен ремонт на отдел „Обща читалня и МЗС”: подмяна на електроинсталацията; 

изграждане на ново ел.-табло; премахване на мокет и полагане на подова настилка –  

ламиниран паркет; ново оборудване – бюра за служителите в отдела – 5 бр. и столове за 

служители, читателски маси – 16 бр. и столове за отдела; нова 6-местна конфигурация за 

читателските места  за компютри и столове към тях по изисквания на РЗИ.   

http://librarysm.com/avtori.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.librarysm.com%2Favtori.html%3Ffbclid%3DIwAR2ppqIYDLoyydmXabGgxAlJgbM-pT0mPC29lYexNahij9YienyE73HXerQ&h=AT0vTAwBoBrFs16_RKU7ywQu97-1J5VRaNaSxxB1d_6Ndqbq-u6oSsYYdl1fUfbdmwG2K0D4iliPyhMz2kNI_79hF8njdAN7luaEQZPHifH7BFJIDX6ihKtpvqqKKqs-nzCxOj14qwY8rkfTytheWY4P-gM0bzF-QfxXTziROkF-_MlrlI4Ip-l0zhvpmKzZdYuvk0uJauI4H3YhHjjOK1y2XD2XmrNasQ_rU6HmIo4xh6AclbsvnSWcuiSQta3PcRMM_X5FI12WdbaGztW6KhbZWtih3q14ce-tI018JRfqe5CILdLyo1u3mtUucCJ3rbuQboZLJDPfvOkvy0xNe1kZEQyw8jtpBT4hcfVDg7HQ9pWgDxub6wxULlfTTcZMeDciEtwRFI-_PmV3YXOcjGxEQvTizfHgfyOdN8-UESkoEg11fNUUdyznAWX-bnMh8QYugmHSKqkhkaTP3yXtOjS4DWkIWXTusIPrSyHF26owZg09eSifqWC1tkIIsnsQ7n-B2m_jkP8A2xGCQt6QepeaLIk0iE_0ZxE8mG5bMGPunQC0ZIjB0RdTgMSoB6eS_3fStrfIyy70qGOyGK6b9MV5BpHrc7GTUPG94BsZ0e6O1wM16oQyBuJJHG0v1U5IzoSo7w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fc_SwoAyGAPM%3Ffbclid%3DIwAR1KebdoiivbKcLrCHZ75CetETc38UDry4wPBGZJLAO-rX6E_TnqE5xW8Hg&h=AT3W-NSqgZnARH1jl4PyGj6s10abFKJJ1uC2j7zon8JOHYQ-XPhkwnow6wRMcWOEMWjh_2Vfu7HfKReZzMQm73IgUg8HwVRwt_xR0y9_A8j883QZfbYLdEN9qllJJtm66_Y0TGtrWC_CK3NxAVrqPzqNA8tFsGM1PD3dK0eFf-B2TXUPiPLY0g-s5lUqdn2LHdxZ4Hw2-ygpS8chluJaB7QF37kljrZhab-GYqOEOcELSCra-ekX-1xuXhkD3SYtgPS-cznhQSXNQXQn646PorgxN3oPx_Z8ReXVjZOHEurzzESraZUYKCCsL6QBQ33iZstREh4EQVT3HBPdvtlv5L2QbL39uFH9pzKBRv1foRHW9XcEVc8ms3TusVXeKLtzvrCv4u5fRVJdNSXlh6ZsWqFKwTRkiS2-yyD9jQYbMBhrg82xAmCP2Rpdv19XBmlitpE8dEhmovVbYQJv9nHmp2Idqau1ZAFJRHT0pUu3cYJZ5RvWK9VhV2YXF8zeFP-mosx-baMjpfDX-MrWSiP8Nh4rsMyjAP0abJdDeZvcGBbJG1Wg8ZXhLf6hW1g-kov2Lec_-wY-5U_7v4NQr1_LY4vh8H-k_7ClvnTHxlZVABjH79RYaIcbgeZXe3R0EESHTSuCcQ
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 Закупен Стерилизатор „UV sterilizer Book Self Klean SK-8000” за почистване, 

обезпрашаване и дезинфекция на книги.   

 Стелажи за филиал „Стар център”   

 Закупуване на две компютърни конфигурации  

Здравословни и безопасни условия на труд 

 

- Проведени инструктажи за работа в епидемична обстановка 

- Изготвени правила за работа на отделите в условия на извънредна ситуация 

- Монтиране на паравани от персиглас в отделите –Заемна за възрастни и Детски отдел 

- Осигуряване на предпазни средства за служители на библиотеката и потребителите 

- Провеждане на медицински прегледи при два специалиста – вътрешни болести и очен  

В заключение: 

2020 година ни изправи пред сериозни предизвикателства. Като обществена институция, в която 

достъпа бе ограничен, количествените показатели са сравнително по-ниски от тези за 

предходната година. Успяхме бързо да се адаптираме към новите условия на работа,  да опазим 

здравето на служителите и потребителите. Благодарение на натрупания информационен он-лайн 

ресурс, библиотечни електронни услуги успяхме да бъдем в помощ на нашите потребители в он-

лайн среда.  Не изгубихме връзката с активните ни читатели, които разчитаха на нас в този 

момент. Бяхме в помощ на студенти, ученици, краеведи и др.  Библиотечните специалисти 

доказаха, че натрупаните знания и умения за работа в дигитална среда са така необходими. Това 

е предизвикателство за 2021 година – повече знания и умения в тази посока.  
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Бюджет – разходи по параграфи 
Параграф Вид на разхода Отчет  

01-10 Заплати  351671 

   
02-00 Др. възнаграждения и плащания 32044 

   
05-51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО 41807 

   
05-60 Здравно-осиг. вноски 17420 

   

05-80 Вноски за доп. задъл. осиг. 9348 

   

10-00 Издръжка  123858 

   

10-14 Разходи за книги 31988 

 Разходи за абонамент 7829 

   

19-00 Платени данъци, такси, админ. сакнции 6359 

52-00 Придобиване на компютри и хардуер 2300 

 Придобиване на друго оборудване 8640 

   

 Всичко за дейността: 593447 

 
В това число: 

Допълващ стандарт за закрити площи 

Параграф Вид на разхода Отчет  
   

10-15 Материали  19585 

10-20 Разходи за външни услуги 1601 

10-30 Текущ ремонт 14964 

 Общо: 36150 

 

 
 


